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Ata nº 2867 da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pirassununga, realizada dia
28 de junho de 2016. Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis,
às 20 horas, na Sala das Sessões "Dr. Fernando Costa" teve início a 2867ª sessão
ordinária desta Câmara. Presentes os seguintes Vereadores: Alcimar Siqueira
Montalvão, Cícero Justino da Silva, Jeferson Ricardo do Couto, João Batista de Souza
Pereira, João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, Leonardo Francisco Sampaio
de Souza Filho, Lorival César de Oliveira Moraes - “Nickson”, Luciana Batista e Otacilio
José Barreiros. Ausente o vereador Milton Dimas Tadeu Urban. Havendo número legal,
o Sr. Presidente Vereador Alcimar Siqueira Montalvão, declarou abertos os trabalhos e
colocou em discussão a Ata nº 2866 da Sessão Ordinária de 21 de junho de 2016, a
qual não sofrendo impugnação, foi considerada aprovada. Em seguida o Senhor
Presidente solicitou ao 1º Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, que
procedesse com a leitura do Expediente. Neste momento o Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho solicitou a dispensa da leitura do Expediente,
Indicações e Pedido de Informações, sendo seu pedido aprovado por unanimidade de
votos dos presentes. A seguir, o Sr. Presidente pediu que constasse da Ata o
Expediente: 01) – Informativos nºs: 46 e 47/2016 do 13º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, sobre a Lei nº 13.290/2016 (Uso obrigatório do farol baixo durante o dia
em rodovias) e (Novo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados); 02) – Convite
da Prefeita Municipal para a inauguração da Praça “Elvira Bernadochi Aldriguetti”, dia
26/06/2016; 03) – Convite da Prefeita Municipal, para a inauguração da Praça de
Exercícios dos Idosos, dia 27/06/2016; 04) – Convite da Prefeita Municipal para a
inauguração do Campo de Futebol Élcio Moraes Delfino - “Rato”, dia 29/06/2016; 05) –
Convite da Prefeita Municipal para a inauguração da Nova Sede da Guarda Civil
Municipal, dia 30/06/2016; 06) – Convite da Câmara Municipal de São Paulo, para o
seminário: Participação Política das Mulheres em Espaços de Poder e Decisão, dia
28/06/2016; 07) – Convite da Câmara Municipal de São Paulo, para o curso Cidadania
e Política, de 29/06 a 18/07/2016; 08) – Convite da Câmara Municipal de Tambaú, para
a Sessão Solene de outorga de Medalha de Mérito Cultural Padre Donizetti, dia
22/06/2016; 09) – Ofício nº 22/2016, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência –
SAMU 192, convida para o II Seminário de Atenção às Urgências do Município de
Pirassununga, dias 02 e 03/07/2016; 10) – Ofício nº 80/2016, do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas e Região,
informa sobre Pauta de Reivindicações da categoria; 11) – E-mail da Secretária
Municipal de Educação, Yara Aparecida Bernardi Antonialli, justificando a ausência no
Ato Solene Bombeiro do Ano, dia 28/06/2016; 12) – Ofício da Associação de Moradores
e Amigos do Recanto Turístico de Cachoeira de Emas e Região dos Jardins Cachoeira,
Limoeiro e Adjacências, informa a composição da nova Diretoria; 13) – E-mail de Erica
Visquetto, comunicando sua ausência na Sessão Solene de Entrega de Títulos
Honoríficos, a qual receberia o Título de “Cidadã Pirassunuguense”, dia 28/07/2016; 14)
– E-mail do Deputado Estadual Coronel Camilo, em atenção ao Requerimento nº
165/2016, de autoria do vereador Dr. Milton Dimas Tadeu Urban, que solicitou
intercessão para que intercedesse por Pirassununga, em especial, pela Guarda Civil
Municipal, visando a liberação de recursos para a aquisição de 02 (duas) novas viaturas
a esta importante Corporação; 15) – Boletim de Publicações Grifon Brasil, Edição
24/06/2016, sobre o Processo TC nº 000562/010/11 (Análise do Contrato Público nº
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80/2009 oriundo da Concorrência nº 09/2009, realizada pelo Executivo Municipal); 17) –
Ofício de Danilo Aparecido Costa, solicita empréstimo de 1 (um) tecido para o
descerramento da placa na Solenidade de Instalação do Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania da Comarca de Pirassununga, dia 30/06/2016; 18) – Ofício nº
40/2016, da Procuradoria Geral do Município, encaminha o Termo de Convênio nº
13/2016, entabulado com a “Associação Sócio-Ambiental Sementes do Amanhã”; 19) –
Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, que visa instituir o “Título Militar das Forças Armadas do Ano”. Encaminhado
às Comissões Permanentes da Casa, pertinentes à matéria para darem os pareceres.
As Indicações e Pedido de Informações a seguir foram encaminhados à Prefeita
Municipal: 20) - Indicação nº 103/2016, de autoria do Vereador Alcimar Siqueira
Montalvão, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de realizar estudos
visando minimizar as penalidades impostas aos motoristas que excedem o tempo de
parada nos estacionamentos da área azul, pois de maneira que se encontram as
regras, penaliza em muito os condutores que já são sufocados por inúmeros outros
gastos que desembolsem para manter o veículo em circulação (IPVA, cinto de
segurança, seguro obrigatório, pedágios, etc.); 21) - Indicação nº 104/2016, de autoria
do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita
Municipal, verifique a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre, no Parque
Clayton Malaman, ao lado da Unidade de Saúde da Família “Dr. Rubens Luís Costa”,
daquele Bairro, em atenção às reivindicações dos moradores lá residentes; 22) Indicação nº 105/2016, de autoria do Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto
Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de determinar o setor
competente promover os reparos necessários no leito asfáltico na Avenida Painguás,
proximidades do acesso ao Jardim Treviso, pois é grande o número de buracos naquela
localidade, podendo causar acidentes; 23) - Indicação nº 106/2016, de autoria do
Vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, para que a Prefeita Municipal,
verifique a possibilidade de reinstalar os mictórios masculinos que existiam
anteriormente no banheiro público, ao lado do prédio da Câmara Municipal,
proporcionando melhor higiene e maior facilidade aos funcionários na manutenção do
local; 24) - Indicação nº 107/2016, de autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a
Prefeita Municipal, verifique a possibilidade de ordenar o plantio de árvores na Praça
“Elvira Bernardochi Aldriguetti”, no Jardim Veneza II; 25) - Indicação nº 102/2016, de
autoria da Vereadora Luciana Batista, para que a Prefeita Municipal, verifique a
possibilidade de dotar a “boca de lobo”, existente na Rua Ângelo Aldriguetti, Jardim
Veneza II, proximidades da praça que será inaugurada, de grade de proteção evitandose possíveis acidentes, principalmente com crianças; 26) – Pedido de Informações nº
71/2016, de autoria do vereador Alcimar Siqueira Montalvão, a respeito de informações
sobre a Merenda Escolar do Município; 27) – Pedido de Informações nº 72/2016, de
autoria do vereador João Gilberto dos Santos - “Gilberto Santa Fé”, a respeito de
informações sobre a Secretaria Municipal da Promoção Social e Fundo Social de
Solidariedade; 28) – Pedido de Informações nº 73/2016, de autoria do vereador
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, solicitando informações sobre o Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI; 29) – Pedido de Informações nº 74/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, a respeito de
informações sobre a Semana Nenete de Tradições Caipiras; 30) – Pedido de
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Informações nº 75/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza
Filho, a respeito de informações sobre o CIEE (Centro de Integração empresa Escola).
Em seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador João Batista de Souza Pereira, que
procedesse à leitura dos requerimentos: 31) - Requerimento nº 184/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, subscrito por mais seis edis, solicita intercessão
do Deputado Estadual Celso Braz do Nascimento, disponibilizando verba no valor de
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para que nossa cidade possa realizar
importantes melhorias da infraestrutura urbana. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 32) - Requerimento nº 185/2016, de autoria do vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado
Estadual Celso Braz do Nascimento, disponibilizando verba no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), para a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pirassununga – APAE, visando auxiliar na manutenção da entidade. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes; 33) - Requerimento nº 186/2016, de autoria do
vereador Alcimar Siqueira Montalvão, subscrito por mais sete edis, consignando votos
de congratulações ao novo Comandante do Destacamento de Controle do Espaço
Aéreo de Pirassununga, Major Aviador Gleison Antonio Somensi, no último dia 24 de
junho foi realizada a Cerimônia Militar alusiva ao 57º Aniversário do Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo de Pirassununga, requerendo, ainda, que as congratulações
sejam estendidas ao Major Especialista Controle de Tráfego Aéreo Bruno Pinto Barbosa
que deixa o comando, parabenizando a gestão exercida. Requerendo, por fim, que as
congratulações sejam estendidas ao Excelentíssimo Comandante do Primeiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo Brigadeiro do Ar Gustavo
Adolfo Camargo de Oliveira e ao Excelentíssimo Comandante da Academia da Força
Aérea Brigadeiro do Ar Saulo Valadares do Amaral. Aprovado por unanimidade de votos
dos presentes; 34) - Requerimento nº 187/2016, de autoria do vereador Alcimar
Siqueira Montalvão, e subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família
enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Luis Roberto Mendes.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 35) - Requerimento nº 188/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Deputado Estadual Cauê Macris, destinando emenda parlamentar no
importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que serão destinados à construção de
uma quadra poliesportiva no Jardim Millenium. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 36) - Requerimento nº 189/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Carlos
Henrique Focesi Sampaio, destinando emenda parlamentar no importe de
R$100.000,00 (cem mil reais) que serão destinados à construção de uma quadra
poliesportiva naquele bairro. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 37) Requerimento nº 190/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Carlos Henrique
Focesi Sampaio, destinando emenda parlamentar no importe de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) que serão destinados à construção de uma academia ao ar livre a servir a
população dos Bairros Jardim Residence Rio Verde e dos Jardins Ferrari I e II.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 38) - Requerimento nº 191/2016, de
autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita
intercessão do Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, destinando emenda
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parlamentar no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que serão destinados à
construção de uma quadra poliesportiva no Jardim Millenium. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 39) - Requerimento nº 192/2016, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão
do Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, destinando emenda parlamentar
no importe de R$100.000,00 (cem mil reais) que serão destinados à construção de uma
quadra poliesportiva na Vila Belmiro. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes. 40) - Requerimento nº 193/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do
Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Luiz
Felipe Baleia Tenuto Rossi, destinando emenda parlamentar no importe de R$
100.000,00 (cem mil reais) que serão destinados à construção de uma academia ao ar
livre a servir a população dos Bairros Jardim Residence Rio Verde e dos Jardins Ferrari
I e II. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 41) - Requerimento nº
194/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis
edis, solicita intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris, destinando emenda
parlamentar no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que serão destinados à
construção de uma quadra poliesportiva no Jardim Millenium. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 42) - Requerimento nº 195/2016, de autoria do
vereador Jeferson Ricardo do Couto, e subscrito por mais seis edis, solicita intercessão
do Deputado Federal Vanderlei Macris, destinando emenda parlamentar no importe de
R$100.000,00 (cem mil reais) que serão destinados à construção de uma quadra
poliesportiva na Vila Belmiro. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. 43) Requerimento nº 196/2016, de autoria do vereador Jeferson Ricardo do Couto, e
subscrito por mais seis edis, solicita intercessão do Deputado Federal Vanderlei Macris,
destinando emenda parlamentar no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que
serão destinados à construção de uma academia ao ar livre a servir a população dos
Bairros Jardim Residence Rio Verde e dos Jardins Ferrari I e II. Aprovado por
unanimidade de votos dos presentes. 44) - Requerimento nº 197/2016, de autoria do
vereador João Batista de Souza Pereira, e subscrito por mais seis edis, para que seja
transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo passamento do Senhor Silvio
Berto. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 45) - Requerimento nº
198/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e
subscrito por mais oito edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras
condolências pelo passamento do Senhor José Aparecido de Campos Mendes.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 46) - Requerimento nº 199/2016, de
autoria do vereador Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais
sete edis, para que seja transmitida à família enlutadas sinceras condolências pelo
passamento do Senhor Antonio Carlos Finotti. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 47) - Requerimento nº 200/2016, de autoria do vereador Leonardo Francisco
Sampaio de Souza Filho, e subscrito por mais oito edis, consignando votos de
congratulações ao novo Comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar Capitão PM
Neymar Pereira dos Santos, pela passagem de comando no próximo dia 01/07/2016.
Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 48) - Requerimento nº 201/2016, de
autoria dos vereadores Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Jeferson
Ricardo do Couto, e subscrito por mais cinco edis, consignando votos de
congratulações aos Bombeiros PM Cabo Marcelo dos Santos Baima, Cabo Luciano
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Rodrigues de Souza Alves, Cabo Ednei Fonseca Pinheiro e Cabo Robinson Fernando
do Couto. Depois de anos dedicados ao Corpo de Bombeiros de Pirassununga, esses
profissionais irão se dedicar aos estudos no curso de sargento para então servirem em
outra cidade que necessitar dos seus serviços. Aprovado por unanimidade de votos dos
presentes; 49) - Requerimento nº 202/2016, de autoria da vereadora Luciana Batista, e
subscrito por mais sete edis, consignando votos de congratulações ao Arquiteto José
Luis Pereira de Godoy Júnior, pela elaboração do projeto da Praça “Elvira Bernadochi
Aldriguetti”. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 50) - Requerimento nº
203/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza Pereira,
e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, pela entrega oficialmente à
população do Jardim Lauro Pozzi, a Praça de Exercícios do Idoso, no último dia 27 de
junho de 2016. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes; 51) - Requerimento
nº 204/2016, de autoria dos vereadores Luciana Batista e João Batista de Souza
Pereira, e subscrito por mais seis edis, consignando votos de congratulações à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Cristina Aparecida Batista, e à Ilustríssima
Senhora Secretária Municipal de Saúde Drª Cristiane Krempel Fonseca dos Santos,
pela realização da Campanha Vacinação Antirrábica, nos dias 18 e 25 de junho de
2016. Aprovado por unanimidade de votos dos presentes. Terminada a leitura dos
requerimentos, o Sr. Presidente Alcimar Siqueira Montalvão consultou o Sr. Secretário,
se havia Vereador inscrito para falar no Expediente. Usou da palavra na tribuna o
vereador inscrito Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho. Neste momento, o Sr.
Presidente solicitou ao Vice-Presidente vereador Lorival César de Oliveira Moraes “Nickson”, que assumisse a direção dos trabalhos para que ele pudesse fazer uso da
palavra. Usou da palavra o vereador inscrito Alcimar Siqueira Montalvão. Após o Sr.
Presidente reassumir os trabalhos, usou da palavra na tribuna o vereador inscrito
Otacilio José Barreiros. Logo após, o vereador inscrito João Gilberto dos Santos “Gilberto Santa Fé”, usou da palavra na tribuna. Por fim, usou da palavra o vereador
inscrito Lorival César Oliveira Moraes - “Nickson”, aparteado pelos vereadores
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho e Otacilio José Barreiros. A seguir, o Sr.
Presidente passou a Ordem do Dia: 01) - PRIMEIRA DISCUSSÃO do Projeto de Lei
Complementar n° 04/2016, de autoria da Prefeita Municipal, que visa acrescentar
dispositivos na Lei Complementar nº 106, de 25 de fevereiro de 2012, e dá outras
providências. O Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse a leitura do
Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação que se transformou em Pedido
de Informações à Prefeita Municipal. Após leitura do Parecer, o Sr. Presidente informou
que o Projeto de Lei Complementar nº 04/2016, foi retirado na forma do Artigo 38 do
Regimento Interno. Também registrou a pedido, a existência de Parecer da Comissão
de Finanças, Orçamento e Lavoura, assinado somente pelo Vereador Leonardo
Francisco Sampaio de Souza Filho. Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente
consultou o Sr. Secretário, Vereador João Batista de Souza Pereira, se havia Vereador
inscrito para falar na Explicação Pessoal. Não havendo vereadores inscritos, o Sr.
Presidente deu por encerrada a presente sessão. E para constar, Ulisses Cremasco,
Oficial Parlamentar, digitei a presente ata resumida, a qual é conferida por Adriana
Aparecida Merenciano, Diretora Geral, que, após aprovada pelo Plenário, segue
devidamente assinada.
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